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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten psykologiaa käsittelevät lehtijutut pyrkivät 

vakuuttamaan lukijansa. Etenkin valtakunnallisissa medioissa psykologiasta on muodostunut viime 

vuosina suosittu aihe. Vaikka journalismin tapaa käsitellä psykologiaa onkin tutkittu monesta eri 

näkökulmasta, ei tarjolla kuitenkaan ole juttujen retoristen valintojen analyysiä.  

Yksi tavoitteistani tällä tutkimuksella olikin täyttää tätä aukkoa tutkimuskentässä. Retoriikka-

analyysin avulla analys2oin kolmea eri median julkaisemaa lehtijuttua, jotka käsittelevät jotain 

psykologista ilmiötä. Kaikki jutut pyrkivät jakamaan psykologisia neuvoja lukijoille. Jutut 

lähentelivät siis valistusjournalismin käsitettä. Medioiksi valikoitui Helsingin Sanomat, Yle ja 

Iltalehti. Kaikki jutut oli julkaistu vuoden sisällä toisistaan. 

Analyysin tukena hyödynsin psykokulttuurin käsitettä. Psykokulttuurin käsite on kuvaus ilmiöstä, 

jossa tavallisten ihmisten arkielämään valuu psykologian ammattikunnan käyttämiä termejä ja 

ajatusmalleja. Psykokulttuuri kuvaa siis ilmiötä, jossa ihmiset analysoivat itseään ja muita 

psykologisin keinoin. 

Tutkimuksessani keskityin selvittämään mitä retorisia keinoja psykologiaa käsittelevät artikkelit 

käyttävät, miten keinoilla pyritään vakuuttamaan lukijat ja kuinka nämä keinot suhteutuvat 

psykokulttuuriin. Määrittelin jutuista löytyvät retoriset keinot, ja vertailin juttuja toisiinsa niiden 

tavoissa käyttää keinoja argumentaation tukena. Kiinnitin huomiota myös siihen, miten kielellisiä 

valintoja käytettiin vakuuttelun tukena.  

Tutkimuksessa selvisi, että lehtijutut hyödynsivät melko samanlaisia retorisia keinoja. Määrällisesti 

jutut käyttivät enemmän argumentin vahvistamiseen liittyviä keinoja, kuin argumentin esittäjään 

liittyviä keinoja. Suosittuja argumentin vahvistamiseen liittyviä keinoja oli muun muassa: tosiasiat 

puhuvat puolestaan, ja yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttaminen. Argumentin esittäjään 

liittyvät keinot olivat kuitenkin avainasemassa jokaisessa jutussa, sillä jokaista juttua perusteltiin 

vahvasti johonkin puhujakategoriaan viitaten. Kaikki analysoitavat jutut toteuttivat psykokulttuuria. 

Psykologisia neuvoja jakamalla, jutut pyrkivät auttamaan lukijoita kehittymään ”parempaan 

suuntaan”, mikä on psykokulttuuria itsessään.  
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1. Johdanto 

 

1.1 Aihe ja motivointi 

Kandidaatintutkielmani tarkoituksena on selvittää miten psykologiaa käsittelevät journalistiset 

tekstit pyrkivät vakuuttamaan lukijat. Psykologia aiheena niin kirjoissa kuin journalismissa on 

yleistynyt viime vuosina kovaa vauhtia. Self-help teokset nousevat kerta toisensa jälkeen 

myyntilistojen kärkeen. Samaan aikaan isojen medioiden luetuimpien juttujen joukoissa pilkahtelee 

yhä enemmän self-helpiä lähenteleviä juttuja. 

Psykologisia neuvoja jakavat asiantuntijat ja ”vähemmän asiantuntijat” pääsevät melko kritiikittä 

jakamaan ajatuksiaan lehtiin, puheohjelmiin ja pitämään luentoja yrityksiin. Kritiikkiä on kuitenkin 

alkanut hiljalleen nousta, ja esimerkiksi Idiootit ympärilläni kirjan kirjoittanut Thomas Erikson 

kohtasi paljon kritiikkiä viime vuonna, saatuaan ensin pitkään ylistystä. Näistä kohuista heräsi 

itselleni ajatus, että pitäisikö katsetta samalla myös siirtää median tapoihin toimia näissä tilanteissa? 

Millä tavalla media itseasiassa kirjoittaa psykologiasta? Monissa medioissa esimerkiksi Erikson 

pääsi esiintymään tieteilijänä, vaikkei miehellä ollut meriittejä kyseiseen arvonimeen. Joten 

ajattelin, että olisi mielekästä analysoida tarkemmin sitä, miten lehdet vakuuttelevat lukijoita 

juttujensa ”faktojen” taakse. 

Tutkielman metodina käytän retoriikka-analyysiä, jonka teoreettisena kontekstina toimii 

psykokulttuurin käsite. Etsin jutuista niiden käyttämiä retorisia keinoja, analysoin miten keinoja 

käytetään lukijoiden vakuuttamiseen, vertailen juttuja keskenään ja pohdin miten nämä kaikki 

suhteutuvat ajatukseen psykokulttuurista. 

Oman havaintoni mukaan etenkin isot mediat kirjoittavat psykologiasta neuvovaan sävyyn, ja siksi 

valitsin analyysini kohteeksi kolmen valtakunnallisen median juttua. Medioiksi valikoituivat 

Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti. Aineistoni keskittyy vain kolmeen juttuun, joten tutkielmani ei 

tarjoa täysin yleispätevää vastausta siihen, miten lehdet kirjoittavat psykologiasta. Laadullisen ja 

syvän analyysin kautta näistä jutuista tehtyjen havaintojen perusteella on mahdollista etsiä 

samanlaisia havaintoja myös muista jutuista jatkotutkimuksia varten.  

1.2. Relevantti aikaisempi tutkimus 
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Tutkimusaiheestani ei ollut aikaisempia tutkimuksia. Terveysjournalismia itsessään on tutkittu 

paljonkin monilta eri kanteilta. Etenkin mielenterveydestä uutisointia on tutkittu viime vuosina 

runsaasti.  

Laura Beveren ym. (2020) tutki millaisia diskursseja mielenterveydestä rakennetaan kuuden 

Euroopan maan eri lehdissä, ja miten nämä diskurssit suhteutuvat stigmaan, voimaantumiseen tai 

mielenterveyskirjallisuuteen. Tutkimuksen aineistosta löytyi neljä dominoivaa tapaa, jolla 

mielenterveydestä uutisoidaan: vaarana ja riskinä, elämäntapa ongelmana, uniikkina tarinana ja 

kokemuksena ja sosiaalisena trendinä. Osa tutkituista jutuista mahtui selkeästi johonkin edellä 

mainituista kategorioista, kun taas osa jutuista kuului moneen eri kategoriaan samanaikaisesti ja 

jopa ristiriitaisesti. Täten samanlaiset diskurssit voivat johtaa erilaisiin lopputuloksiin julkisessa 

keskustelussa, ja diskursseja on vaikea lajitella keskenään problemaattisiin tai edistäviin 

diskursseihin. (Beveren ym. 2020, 12.) 

Kate Holland (2018) puolestaan haastatteli yhdeksää australialaista journalistia siitä, millaiseksi he 

kokevat roolinsa mielenterveysuutisoinnissa. Haastatelluilta kysyttiin mitä asioita he arvostavat 

aiheiden ja lähteiden valinnassa sekä minkälaisia vaikeuksia he kokevat mielenterveydestä 

uutisoidessaan. Holland (2018) havaitsi, että journalistit uutisoivat mielenterveydestä etenkin 

kolmen roolin kautta: päättämässä minkä tiedon pitäisi olla julkista, kertomassa tiedosta, jota on 

salattu, tai jota on vaikea löytää ja luomassa rajapintoja sille, miten julkisuudessa puhutaan 

terveydestä. Vaikeuksiksi tutkimuksessa mainitaan muun muassa se, että journalistit pelkäävät, että 

heidän kirjoittamilla jutuillaan on negatiivisia vaikutuksia, mikä vaikuttanee esimerkiksi 

haastateltavien valintaan (Holland 2018, 1780-1783.) 

Daniela Friedman, Andrea Tanner ja India Rose (2014) haastattelivat tutkimuksessaan viittätoista 

terveydestä kirjoittavaa journalistia eri maista, selvittääkseen millaiselle yleisölle journalistit itse 

kuvittelivat tekevänsä uutisia. Journalisteilta kysyttiin myös, millaisista terveyteen liittyvistä 

aiheista he kirjoittivat ja miten, sekä millaiseksi he kokivat journalismin nykytilanteen. 

Tutkimuksen mukaan suurin osa journalisteista ajatteli yleisön koostuvan lähinnä heikosti 

kouluttautuneista 25–54-vuotiaista naisista, etenkin äideistä. Jotta jutut uppoaisivat kohdeyleisölle, 

journalistit kertoivat käyttävänsä erilaisia tekniikoita, kuten koukuttavia otsikoita tai yhdistämällä 

juttuihin sosiaalista mediaa. Terveysjournalismin tilanteen haastatellut kokivat hyväksi. Moni oli 

kuitenkin sitä mieltä, että taso voisi olla vielä korkeampi, jos toimitusten johtoporras olisi aiheesta 

enemmän kiinnostunut, ja toimittajilla olisi enemmän resursseja käytettävänään. (Friedman ym. 

2014, 383) 
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Yuan Zhang, Yan Jin, Sean Stewart ja Jeannette Porter (2016) selvittivät tutkimuksessaan millä 

tavalla yhdysvaltalaiset printti- ja broadcastmediat ovat asettaneet viimeisen kolmenkymmenen 

vuoden aikana mielenterveysongelmien ratkaisun yksilön ja yhteiskunnan harteille. Tutkimuksen 

mukaan media kehysti mielenterveysongelmien ratkaisun enemmän yksilöiden vastuuksi. 

Mielenterveysongelmien syiksi mediassa nostettiin etenkin yksilön geenit, persoonallisuus ja tämän 

”yksilöllinen terveys”. Esimerkiksi masennuksen hoito nähtiin mediassa hyvin pitkälti yksilön 

ongelmana, jonka voi ratkoa etenkin lääkkeiden avulla. Tutkimuksen mukaan kuitenkin ajan myötä 

tilanne on parantunut, ja yhdysvaltalaiset mediat ovat uutisoinnissaan nostaneet enemmän 

yhteisöllisiä ratkaisuja mielenterveysongelmiin. (Zhang ym. 2016, 128-131) 

2. Ongelmanasettelu 

2.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

Moderneina ihmisinä elämme maailmassa, jossa vastaukset ihmisen ongelmiin oletetaan, ajatellaan 

ja opetetaan löytyvän yksilöstä itsestään. Maailmassa, jossa persoonallisuus ja sen kehittäminen 

nähdään nykykulttuurimme yhtenä tärkeimmistä kehityssuunnista (Kivivuori 1992, 15). ”Aikamme 

suuri, yhteinen projekti näyttää olevan minimalistinen pako yhteisyydestä ihmisen sisäisyyteen.” 

(emt. 15.) 

Itsensä löytämisen matkassa meillä on apuna psykokulttuuri, jota Janne Kivivuori kuvailee näin: 

”Psykokulttuurista on kysymys, kun arkitajunnan käyttöön valuu käsitteitä ja ajatusmalleja, jotka 

juontavat juurensa psykologisen ajattelun perinteestä ja etenkin sen popularisoinneista.” (Kivivuori 

1992, 19). Yksilö ei saa työkalukseen enää yläpuolelta annettua sanastoa, joka antaa elämälle 

merkityksellisen jatkuvuuden, jolloin tuo elämän jatkuvuus on tuotettava loputtomalla todellisuus- 

ja identiteettityöllä (emt., 74). Yhteisön luoman jatkuvuuden puutteen korvaa sisäisen tunne-elämän 

jatkuva pohdinta ja sanoiksipuenta. ”Modernin yhteiskunnan ihminen on kuin putoava kimalainen, 

jolle aerodynamiikan professori on kertonut, ettei se itseasiassa osaakaan lentää. ” (Emt, 80.) 

Muutos ei ole tapahtunut yhdessä yössä, vaan sitä ennustivat jo sosiologian vanhat sedät Weberistä 

Durkheimiin. Muutos on kuitenkin kollektiivinen. Sitä on koettu sukupolvissa, ja sukupolvien 

yhdessä koetut muutokset ja eteenpäin annetut opit ovat antaneet mahdollisuuden niiden tapojen 

syntyä, joilla elämää nyt hahmotetaan.  

Analysoimalla laajaa elämänkerta-aineistoa Roos [1987] löysi Suomesta neljä tärkeää sukupolvea 

(ks. Kivivuori 1992, 79). Tärkeintä näistä on hahmottaa ensimmäinen ja viimeinen sukupolvi.  
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Ensimmäinen sukupolvi käsittää sotien ja pulan ajan sukupolvet, jotka syntyivät 1900-luvun 

kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä. Viimeinen sukupolvi käsittää sotien jälkeen syntyneen 

sukupolven, joka vietti nuoruutensa maailman modernisaatioprosessin keskellä. Roos [1987] 

tiivistää osuvasti: ”Neljäs tärkeä sukupolvia erotteleva muutos näyttäisi olevan ihmissuhteille 

annetun merkityksen kasvu. Ihmissuhteet irrallisina, ongelmallisina, pohdittuina asioina eivät 

näyttäisi kuuluvan ensimmäisen sukupolven ongelmiin, ainakaan sen kirjoittamisen aikaisessa 

elämäntilanteessa. Ihmissuhteet ovat itsestäänselvyyksiä, joita ei pohdita. Sen sijaan kolmas 

sukupolvi vatvoo erilaisia ihmissuhdeongelmia melkeinpä loputtomiin” (ks. Kivivuori 1992, 79.) 

Tämä arkielämän käsitteistäminen ei kuitenkaan itsessään ole mahdollista ilman työkaluja, eli 

käsitteitä. On syntynyt kysyntä ja tarjonta, jossa psykokulttuuri saattaa nämä yhteen markkinoiksi. 

Psykokultturin tarvitsee kuitenkin perustella itsensä tullakseen legitiimiksi. Tällöin lopullinen 

määritelmä käsitteiden merkityksistä jää aina muun kuin toimijan itsensä tehtäväksi. ”Näin 

nihilaatio perustelee humanistisen eliitin tulkintapalveluiden tarpeen.” (Kivivuori 1992, 111.) 

Vaikka psykokulttuurin ihanteellinen ihminen on tunteitaan ymmärtävä ja kunnioittava spontaani 

toimija, on psykokulttuuri itsessään vastaväite tälle ihanteelle. Vasta psykokulttuurin opettama 

säännöstö, kutsuu yksilön näkemään itsensä tuntevaksi, tunnustavaksi ja spontaaniksi subjektiksi. 

”Itseensä menijä ei löydä sisältään mitään homunclus-identiteettiä vaan edifioivan psykologian 

sanastoja, joita ilman hän ei alunperinkään olisi voinut ’mennä itseensä’.” (Kivivuori 1992, 118.) 

Psykokulttuuri on siis hieman kuin kapitalismi. Siitä on tullut niin arkijärjellistä, että sen kriittinen 

hahmottaminen tuntuu lähes mahdottomalta. On helpompi kuvitella maailmanloppu, kuin 

kapitalistisen järjestelmän romahdus. Kuten on myös helpompi kahvikupin ääressä jäsennellä 

keittiöpsykologina kaikkien tuttavien toimintojen motiivit, kuin myöntää oman hahmotuskykynsä 

rajallisuus.  

Journalismi-alana kytkeytyy psykokulttuurin vahvasti, koska lehtijutut voivat toimia 

psykokulttuurin toisintajana. ”Terveys on viestinnän tutkimuksessa perinteisesti ymmärretty 

arvovapaana ja edistettävänä asiana. Näin terveysjournalismi on pukenut itsensä viattomuuden 

kaapuun ja häivyttänyt sen tosiasian, että journalismi osaltaan rakentaa terveyksien ja sairauksien 

moneutta ja tuottavat käytäntöjä (Järvi 2011, 11-12). 

Journalismi on yksi monista terveyttä ja sairautta tuottavista kulttuurisista käytännöistä. 

Journalistisia tekstejä avaamalla voidaan tehdä näkyväksi journalismin tapaa nähdä terveyksiä ja 

sairauksia. Journalismia ei kuitenkaan ymmärretä terveysalan instituutioksi, eikä sillä ole 

samanlaista ”luonnollista paikkaa” kuten terveydenhuollon ja lääketieteen instituutioilla. Kun 
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puhutaan journalistisista terveys- ja sairausdiskursseista, ymmärretään journalismin luomat 

diskurssit yleensä toisinnoiksi muiden instituutioiden diskursseista. (Torkkola 2008, 24.) 

Kuten psykokulttuurissa, myös terveydessä viimeinen sana on terveysalan ammattilaisilla. 

Lääketieteilijät määrittelevät sairauden ja terveyden rajat (Järvi 2011, 20-21). Setälän [2009] ja 

Torkkolan [2001] mukaan sairaus ja terveys nähdään mediassa ensisijaisesti biologisena ongelma, 

joka on mahdollista poistaa tieteen avulla. Biologisen ongelman ja tieteen välissä on potilas, jonka 

on vastuussa omasta terveydestään. (ks. Järvi 2011, 157.) 

Koko yhteiskunnassa uskonnon on korvannut terveysaate, joka tarjoaa illuusion siitä, että yksilöt 

voivat kontrolloida omaa terveyttään ja että oman terveyden vaalinta täyttää ihmisen tarpeet. 

Tuomaisen [2001] mukaan keskittymällä yksilön vastuuseen, toimii terveysaate käytännössä 

dominoivan ideologian edesauttajana, koska se estää yhteisötasoisen kritiikin (ks. Järvi 2011, 158).  

Lääketiedettä ei ajatella kulttuurisesti tuotetuksi tietämisen tavaksi, vaan järjestelmäksi, joka tuottaa 

objektiivista tietoa siitä, mitä terveydet ja sairaudet oikeasti ovat. On muodostunut normaaliksi 

käyttää sanoja terve ja sairas hyvän ja pahan synonyymeinä. Tervehtyminen on muutos parempaan 

ja sairastuminen osoitus ongelmista. (Torkkola 2008, 15-17.) 

”Terveys ja sairaus eivät ole vain yksilön henkilökohtainen asia vaan osa hänen kansalaisuuttaan. 

Tähän kansalaisuuden puoleen, terveyskansalaisuuteen, kuuluu sekä oikeuksia että velvollisuuksia. 

Yksittäisen kansalaisten terveydellä tuotetaan koko yhteisön elinvoimaa, kansanterveyttä.” 

(Torkkola 2008, 19-20.)  

Psykokulttuuri on vain toinen tapa kuvata tätä dominoivaa ideologiaa, jossa yksilö ja yksilönvastuu 

on kaiken keskiössä. 

Terveysjournalismin juttujen lähteitä tutkinut Järvi (2011) hahmottaa väitöskirjassaan 

terveysjournalismille tyypillisiä juttutyyppejä. Yksi järven mainitsema terveysjournalismin tyyppi 

on valistusjournalismi. ”Tämä juttutyyppi, joka keskittyy kertomaan tieteen ja terveydenhuollon 

edistysaskelista, on myös terveysjournalismin keskeinen muoto. Sen tehtävänä on paitsi jakaa tietoa 

uusista lääkkeistä ja hoidoista, myös valistaa ihmisiä oman terveytensä hoitamisessa. Kutsuin pro 

gradu työssäni tätä terveysjournalismin tyyppiä valistusjournalismiksi.” (Emt 2011, 157.)  

Perinteisesti journalismissa uutisarvon määrittelemisessä yksi tärkeä tekijä on aiheen tuoreus. 

Arkikokemuksen perusteella tämä on näkynyt vahvasti terveysjournalismissa. Terveysaiheissa 

paljon tilaa saavat esimerkiksi uudet lääketieteelliset löydöt. Kuitenkin viime vuosina on 

näyttäytynyt tapahtuvan muutosta aihepiirin valinnoissa. Mielenterveyteen liittyvä uutisointi on 
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kasvanut, ja sen rinnalla etenkin neuvoja jakavat self-help kirjallisuutta lähentelevät juttutyypit 

kasvattavat suosiotaan etenkin valtakunnallisissa medioissa.  

Vaikka meillä ei ole tarkkaa tutkimustietoa siitä, onko terveysviestintä ja sen markkinointi 

kasvanut, arkikokemus kuitenkin puhuu sen puolesta. Lehtien lukijatutkimuksissa terveysaiheet 

nousevat vuosi toisensa jälkeen kärkisijoille. (Järvi 2011, 62.) 

Neuvoja jakavat psykologiset artikkelit eivät tarvitse tuoreutta juttuvalintojen perusteluksi, koska ne 

luottavat psykokulttuurin ”markkinoihin”. Ihmisillä on jatkuvasti tarve psykokulttuurin mukaisesti 

jäsentää elämäänsä psykologisilla keinoilla. Joten ”vanhoja elämänohjeita” voi julkaista 

sanomalehdissä sillä oletuksella, että joillekin se on uutta ja mullistavaa. 

Jutut, jotka olen valinnut tämän tutkimuksen aineistoksi, lähentelevät valistusjournalismin käsitettä.  

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisin retorisin keinoin psykologiaa käsittelevät artikkelit 

tuottavat psykokulttuuria. 

2.2 Psykokulttuuri vai terapiakulttuuri? 

Psykokulttuurin käsitteen rinnalle on muodostunut myös terapiakulttuurin käsite. Terapiakulttuurin 

käsitettä popularisoi varsinkin Frank Furedi vuonna 2004 ilmestyneellä kirjallaan Therapy Culture: 

Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. 

Kuten aiemmin mainitsin, psykokulttuurilla tarkoitetaan pääasiallisesti sitä, kuinka edifioivan 

psykologian käsitteet ja käytännöt valuvat määrittelemään kansalaisten arkielämää.  

Frank Furedin kirjaa arvostelleen Jaana Maksimaisen mukaan kuvaillessaan psykokulttuuria Kivi, 

kuvaili ilmiötä vielä nousevana kulttuurinmuotona. Furedi [2004] vuorostaan ymmärtää 

terapiakulttuurin täysin vakiintuneena kulttuurin muotona. (ks. Maksimainen 2005, 82) 

Furedin [2004] mukaan terapiakulttuuri tukahduttaa ihmisten välisen kriittisen keskustelun ja tekee 

ihmisistä vain itseään ajattelevia yksilöitä. Nykymaailmassa ajattelemme toimintamme olevan 

tunteiden osoituksia, ja yhteiskunnan ongelmien olevan yksilön ongelmia. Yhteiskunnallisista 

ongelmista on helpompi puhua yksilön näkökulmasta. Yhteiskunnallisen perspektiivin katoaminen 

voi kuitenkin johtaa yksilöiden surun lisääntymistä. (ks. Laukkanen 2013, 5-6) 

Furedin [2004] mukaan jotkut pitävät terapiakulttuurista käännettä positiivisena muutoksena 

yhteiskunnassa. Tunteisiin keskittyminen ei kuitenkaan välttämättä johda siihen, että tunteisiin 

suhtautuminen olisi muuttunut suvaitsevaisemmaksi. Terapiakulttuurille ominaista ei siis ole 

avoimuus kaikkia tunteita kohtaan vaan tavallista suurempi kiinnostus ihmisten sisäiseen 



10 

 

toimintaan. Haitallisinta tässä uskomuksessa Furedin mukaan onkin se, että yksilön 

henkilökohtaiset ongelmat siirtyvät julkisen keskustelun piiriin, mutta samaan aikaan 

terapiakulttuuri kuitenkin määrittelee, mitkä tunteista ovat hyväksyttyjä. (ks. Laukkanen 2013, 75) 

Roos (1987) ajatteli sotien jälkeisten sukupolvien ryhtyneen vatvomaan tunne-elämäänsä 

loputtomiin. Furedi [2005] puolestaan paikallistaa terapiakulttuurin nousun vasta 1980-luvulle (ks. 

Maksimainen 2003, 82). Furedi [2005] on kuitenkin esimerkiksi Kivivuoren kanssa samoilla 

linjoilla siinä, että terapiakulttuurin nousu liittyy yhteisöllisyyden, traditioiden ja sosiaalisten 

normien murentumiseen (ks. emt., 82). Furedi suhtautuu terapiakulttuurin jyrkemmin kuin 

Kivivuori psykokulttuuriin. Furedin [2005] mukaan tunteiden merkitystä korostavassa 

terapiakulttuurissa ihmisistä tulee pikemminkin uhreja, kun he löytävät itsensä tai näyttävät 

tunteensa. Ihmisen arvo määrittyy pitkälti sen perusteella, miten häntä psykologisesti luonnehditaan 

(ks. Maksimainen 2005, 83) 

Psykokulttuuri ja terapiakulttuuri ovat käsitteinä hyvin lähellä toisiaan. Ne voidaan nähdä 

synonyymeina toisilleen, mutta terapiakulttuurin käsitteen voi myös ymmärtää psykokulttuuriin 

verrattuna ”pidemmälle vietynä” kritiikkinä. Tutkimukseen ryhtyessäni koin, että neutraalimman 

luonteensa vuoksi psykokulttuuri soveltui retoriikka-analyysin pariksi paremmin. En halunnut, että 

käsite varsinaisesti määrittelee, miten juttujen argumenteista tulisi ajatella. Sen sijaan halusin, että 

käsite pikemminkin auttaa ymmärtämään, millaiseen maailmaan argumentit ovat sidoksissa. 

Mainittakoon silti, että terapiakulttuurin käsite olisi varmasti myös soveltunut hyvin teoreettiseksi 

viitekehykseksi.  

En myöskään kokenut, että molempien käsitteiden käyttäminen tai niiden erotteleminen analyysin 

sisällä, olisi tuonut lisäarvoa tälle tutkimukselle. Koen myös, että luettavuus olisi kärsinyt, jos 

analyysissä kulkisi mukana kaksi lähes identtistä käsitettä. Tämän vuoksi käytän tutkielmassani 

vain psykokulttuurin käsitettä 

2.3. Tutkimuskysymykset  

Tutkimuksen tavoitteen saavuttamisen avuksi esitän aineistolle kolme tutkimuskysymystä. 

1. Mitä retorisia keinoja psykologiaa käsittelevissä artikkeleissa käytetään? 

2. Miten keinoilla pyritään vakuuttamaan lukijat? 

3. Miten retoriset keinot suhteutuvat psykokulttuuriin? 

3. Aineisto ja Menetelmät 
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3.1. Aineisto 

Aineistoksi valikoitui lopulta kolme kirjoitettua lehtiartikkelia, joista jokainen on eri mediasta. 

Medioiksi valikoitu Helsingin Sanomat, Yle ja Iltalehti. Tutkittavien juttujen etsiminen isoista 

valtakunnallisista medioista tuntui luontevalta, koska journalismia aktiivisesti lukevana yksilönä 

olen kiinnittänyt itse huomiota siihen, että varsinkin juuri suurissa medioissa psykologia on 

aihepiirinä varsin suosittu. Esimerkiksi Helsingin Sanomilla ”psykologia” on yksi lehden 

käyttämistä aihesanoista, ja lehdessä on pelkästään kuluvan vuoden aikana julkaistu yli 60 juttua, 

joissa on käytetty psykologia -aihesanaa. 

Psykologiaan pääasiasiallisesti keskittyviä juttuja on laidasta laitaan. On esimerkiksi tieteellisten 

artikkelien referointeja, lehden tuottamia kyselytutkimuksia, juttusarjoja, lukijoiden ideoimia 

kysymyksiä ja psykologien henkilöhaastatteluita. Kuten aiemmin mainitsin, otin tarkasteluun 

artikkeleita, jotka mielestäni lähentelevät valistusjournalismin käsitettä. Kolme valittua artikkelia 

käsittelevät jokainen jotain spesifimpää psykologista asiahaaraa, kuten esimerkiksi yksinäisyyttä, 

mutta jutut ovat muuten lähestymistavaltaan melko samanlaisia. Pyrin myös valitsemaan melko 

lähellä toisiaan julkaistuja juttuja, ja kaikki valikoidut jutut onkin julkaistu vuoden sisällä toisistaan. 

Ensimmäinen tutkimukseen valittu juttu on Helsingin Sanomien laiskuutta käsittelevä juttu (liite 1), 

Laiskuutta ei ole olemassakaan, sanoo amerikkalaisprofessori – Suomalaispsykologi on samaa 

mieltä ja listaa todelliset syyt laiskuuden takana (Julkaistu 14.1.2020). Toinen juttu (liite 2) on Ylen 

intuitiota käsittelevä Ota hetki ajattelemiseen, silla aivojen tekemiin päätöksiin voi vaikuttaa – 

”Joudut ikään kuin olemaan oma vastustajasi” (Julkaistu 19.10.2019). Kolmas juttu (liite 3) on 

Iltalehden yksinäisyyttä käsittelevä ”Miksi mies aloittaa uuden suhteen heti eron jälkeen – tiesitkö, 

että tämä tapa voi vain syventää yksinäisyyttä” (Julkaistu 15.02.2020). 

3.2. Menetelmä  

Tämän tutkielman menetelmänä toimii retoriikka-analyysi. Retorisuudeksi ymmärrän analyysissäni 

ne kielenkäytön tavat, joilla yleisöä pyritään vakuuttamaan ja suostuttelemaan (Jokinen, Juhila, 

Suoninen 1999, 77.) Retorisessa analyysissä pyritään tarkastelemaan kielenkäyttöä siitä 

näkökulmasta, kuinka jotkut todellisuuden versiot pyritään saamaan näyttämään vakuuttavilta, ja 

kuinka lukijat pyritään saamaan näiden todellisuuden versioiden kannattajiksi (Jokinen ym. 1999, 

126). 

Retorisessa analyysissä korostetaan todellisuuden tulkinnallista luonnetta (Jokinen ym. 1999, 127). 

Billigin [1987] ja Potterin [1996] mukaan menetelmässä ei pyritä analysoimaan asioiden olemuksia 
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sellaisinaan, vaan kuinka kyseisiä asioita argumentoidaan. (ks. Jokinen ym. 1999, 127). Billigin 

[1987; 1991] mukaan argumentoijien ei ajatella omistavan asenteita, vaan niiden ajatellaan 

asemoituvan. Argumentaatio on tietyn aseman ottamista julkisessa keskustelussa (ks. Jokinen ym. 

1999, 127). Billigin [1991] mukaan retorinen argumentointi on aina osittain kulttuurisen kieliopin 

sanelemaa, harkinnanvaraista, tietoista ja tiedostamatonta (ks. Jokinen 1999, 128). Potterin [1996] 

mukaan huomio keskittyy yksilöllisten motiivien sijaan toimintaan ja sen seurauksiin (ks. Jokinen 

ym. 1999, 129). Retoristen keinojen analyysi itsessään ei ole menetelmän päätarkoitus, vaan 

olennaista on tarkastella sitä, mitä käytetyillä keinoilla saadaan aikaan koko argumentaation 

kannalta (Jokinen ym. 1999, 131). 

Esitetyn argumentaation vakuuttavuutta voidaan karkeasti jaotellen lisätä kahdella tapaa. Voidaan 

puhua retorisista keinoista, jotka keskittyvät väitteen esittäjään, tai keinoista, jotka liittyvät 

esitettyyn argumenttiin. Esittäjään liittyvät keinot tarkoittavat sitä, että on helpompi saada 

kannatusta argumentille, jonka esittäjää pidetään luotettavana, kuin sellaiselle väitteelle, jonka 

esittäjän luotettavuutta epäillään. Esitettyyn argumenttiin liittyvät retoriset keinot puolestaan 

viittaavat sellaisin keinoihin, joilla vahvistetaan ajettavaa asiaa ja saadaan se näyttämään 

totuudelliselta tai muutoin kannatettavalta. (Jokinen ym. 1999, 132-133) 

Aion käyttää analyysissäni tätä retoristen keinojen kahtia jaottelua kahteen pääkategoriaan. Aion 

myös käyttää Diskurssianalyysi liikkeessä -kirjan käyttämiä retoristen keinojen nimityksiä, ja pyrin 

löytämään jutuista myös uusia retorisia keinoja. 

Kirjassa argumentin esittäjään liittyviä retorisia keinoja ovat etäännyttäminen omista intresseistä, 

puhujakategorialla oikeuttaminen, liittoutumisasteen säätely ja konsensuksella tai asiantuntijan 

lausunnolla vahvistaminen (Jokinen ym. 1999, 133-139).  

Etäännyttäminen omista intresseistä tarkoittaa sitä, että argumentin esittäjä yrittää vakuuttaa 

olevansa vain ”viestin välittäjä”. Keinon tarkoituksena on siis luoda lukijalle sellainen kuva, että 

argumentin käyttäjä ei argumentilla pyri ajamaan omaa etua. Potterin [1996] mukaan, jos näyttää 

siltä, että puhuja joutuu omista intresseistä huolimatta viestimään hänelle epämieluisia, se korostaa 

tämän pyyteettömyyttä (ks. Jokinen ym. 1999, 134) 

Puhujakategorioilla oikeuttamisella tarkoitetaan sitä, että joillakin puhujakategorioilla on oikeus 

tiettyyn tietoon. Kategoria voi olla siis esimerkiksi ammattinimike, kuten lääkäri tai virka kuten 

professori. Kategoria voi myös käänteisesti alentaa argumentin vahvuutta. Esimerkiksi lapsen tai 

mielisairaan väitteet saattavat vaikuttaa vähemmän vakuuttavilta. Arvostettu kategoria voi siis 

nostaa väitteiden arvostusta, riippumatta puheen varsinaisesta sisällöstä. (Jokinen ym. 1999, 135).   
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Liittoutumisasteen säätelyllä tarkoitetaan sitä, millä tavalla väitteen esittäjä suhteuttaa itsensä 

esittämäänsä väitteeseen. Annetaanko väite ”omissa nimissä” vai esitetäänkö väite vain viestin 

välittäjänä. (Jokinen ym. 1999, 136-137) Potterin [1996] mukaan väittämällä vain jotain yleisesti 

tiedettyä tai välttämällä jonkun toisen sanomaa, tuotetaan sillä neutraalisuutta ja vältetään 

vastuuseen joutumista (ks. Jokinen ym. 1999, 137) 

Muun muassa Potterin [1996] mukaan konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistamisella 

tarkoitetaan sitä, että jonkun väitteen takana esitetään seisovan useita eri tahoja, jolloin väite ei 

vaikuta vain henkilökohtaiselta mielipiteeltä. Uskottavuutta lisää entisestään, jos konsensus 

onnistutaan esittämään niin, että eri tahot ovat tulleet samaan lopputulokseen toisistaan riippumatta. 

(ks. Jokinen ym. 1999, 138) 

Esitettyihin argumentteihin liittyviä retorisia keinoja ovat tosiasiat puhuvat puolestaan, 

kategorioiden käyttö vakuuttamisen keinona, yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttaminen, 

numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen, metaforien käyttö ja ääri-ilmaisujen käyttö 

(Jokinen ym. 1999, 140-149). 

Muun muassa Potterin [1996] mukaan tosiasiat puhuvat puolestaan -keinolla tarkoitetaan väitettä, 

jossa ”faktat puhuvat puolestaan”. Väite siis esitetään niin, että se on esittäjästä ja tulkinnasta 

riippumaton tosiasia. (ks. Jokinen ym. 1999, 140). Gilbertin & Mulkayn [1984] mukaan esitetty 

”fakta” on ikään kuin itsenäinen toimija, joka osoittaa tuloksiin (ks. Jokinen ym. 1999, 140).  

Billigin [1987] mukaan kategorioita käytetään vakuuttamisen keinona, sillä tarkoitetaan sitä, kun 

esitettyjä asioita, tapahtumia tai ihmisiä jaotellaan kategorioihin (ks. Jokinen ym. 1999, 141). 

Puhujakategorioilla viitataan väitteen esittäjän kategorisointia, kategorisoinnilla taas väitteiden 

sisällä tapahtuvaa jaottelua esimerkiksi miehiin ja naisiin. 

Potterin [1996] mukaan yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttamisella tarkoitetaan sitä, kun 

asioita kuvaillaan yksityiskohtaisesti ja niitä sijoitetaan osaksi jotain tapahtumakulkuja 

(narratiiveja). Narratiivirakenne voi johtaa siihen, että tapahtumakulku näyttäytyy loogiselta, jolloin 

lukijasta tulee todistaja, joka tekee oikeat tulkinnat itse, ilman että niitä tarvitsee suoraan sanoa. 

Kun lukija täyttää argumentin esittäjän jättämät ”puuttuvat palat”, ei argumentin esittäjä voi joutua 

väitteestään vastuuseen. Tätä kautta argumentin esittäjä luo itsestään kuvan henkilönä, joka pitäytyy 

tosiasioissa. (ks. Jokinen ym. 1999, 144-145.) 

Juhilan [1993] mukaan numeerisella ja ei-numeerisella määrällistämisellä tarkoitetaan kvantifiointi 

vakuuttamisen keinona. Kvantifiointi voi olla numeerista, eli erilaisilla luvuilla, kuten prosenteilla 
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ja taulukoilla, vahvistamista, tai sanallisesti kuvailevaa määrällistämistä. Kun määrällistetään 

sanallisesti, käytetään esimerkiksi sanoja pieni, suuri, marginaalinen tai valtava. (ks. Jokinen ym. 

1999, 146.) 

Pomerantzin [1986] mukaan toisenlaista määrällistämistä on myös ääri-ilmaisujen käyttö. Sellaisia 

on esimerkiksi muotoilut: joka kerta, ei koskaan ja täysin. (ks. Jokinen ym. 1999, 150) 

Muun muassa Aron [1999] mukaan metaforien käyttö tarkoittaa sitä, että jotakin asiaa verrataan 

käyttämättä kuin-sanaa. Asian ymmärrettävyyttä lisätään liittämällä siihen jotain merkityksiä 

toisesta tutummasta asiasta. (ks. Jokinen ym. 1999, 148.) 

3.3 Menetelmä käytännössä 

Analyysini on jaettu kolmeen osaan. Ensin analysoin jokaista valittua juttua omassa kappaleessaan. 

Hyödynnän Diskurssianalyysi liikkessä -kirjan tarjoamaa retoristen keinojen jaottelua. Etsin jutuista 

retorisia keinoja ja kiinnitän huomiota retoriikan kannalta olennaisiin kielellisiin valintoihin. 

Kielellisillä valinnoilla en kuitenkaan tarkoita varsinaisesti juttujen luomia diskursseja, vaan 

toistuvia kielellisiä valintoja, jotka mielestäni vaikuttavat jutun kokonaisvaltaiseen retoriikkaan. 

Yksittäisiä juttuja käsittelevissä kappaleissa keskityn analysoimaan etenkin kahden ensimmäisen 

kysymyksen kautta. Toisessa osiossa analysoin kolmea juttua yhteisesti kolmannen 

tutkimuskysymyksen näkökulmasta. Lopuksi tiivistän analyysit yhteen ja vastaan sitä kautta 

tutkimuskysymyksiin. 

4. Analyysi ja tulokset 

4.1. Analyysi Helsingin Sanomien jutusta 

Helsingin Sanomien laiskuutta käsittelevä juttu on rakennettu suuren lupauksen ympärille. Otsikko 

on rakennettu siten, että se kyseenalaistaa monelle tutun arkikäsitteen (laiskuuden) olemassaolon: 

”Laiskuutta ei ole olemassakaan, sanoo amerikkalaisprofessori – Suomalaispsykologi 

on samaa mieltä ja listaa todelliset syyt laiskuuden takana” 

Jutun lupaus on se, että jutun luettuaan lukija ymmärtää laiskuuden eri tavalla kuin ennen, ja tätä 

kautta osaa ”hoitaa” laiskuuttaan paremmin.  

Jutun pohjustavana retorisena keinona on puhujakategorialla oikeuttaminen. Otsikosta lähtien 

kerrotaan, että ääneen pääsee amerikkalaisprofessori ja suomalaispsykologi. Tätä puhujakategoriaa 
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pyritään vahvistamaan entisestään luomalla heidän välilleen konsensus. Otsikko luo jutusta kuvan, 

että kaksi alan ammattilaista on asiasta samaa mieltä.  

Ingressi jatkaa samalla linjalla: 

”Laiskalta vaikuttavassa käytöksessä ei sosiaalipsykologi Devon Pricen mukaan ole 

kyse laiskuudesta vaan mielen sisäisistä esteistä.” 

Puhujakategorialla oikeuttamisen keinoa käytetään jutussa myöhemmin uudestaan silloin, kun 

suomalaispsykologi pääsee ääneen. Vaikka se on ennen kaikkea perinteinen tapa journalismissa 

kertoa haastateltavan titteli, on se myös retorinen keino. Lukija pitää vakuuttaa haastateltavan 

pätevyydestä. 

Toimittajan ratkaisu pohjustaa jutun väitteet asiantuntijoiden auktoriteetin varaan vähentää 

luonnollisesti huomattavasti tarvetta jutun aikana perustella sanomisia. Väitetyt totuudet 

konstruoidaan faktoiksi jo sen perusteella, että sen sanoo asiantuntija. 

Juttu alkaa lukijan haastamisella: 

”Vältteletkö ikävien hommien aloittamista? Edistyvätkö työsi hitaammin kuin muilla? 

Pidätkö itseäsi laiskana? Jos vastasit kyllä, seuraava väite saattaa muuttaa käsitystäsi 

itsestäsi. Et ole laiska, sillä laiskuutta ei ole olemassa.” 

Heti perään toimittaja kertoo haastamisen olevan sosiaalipsykologian apulaisprofessori Devon 

Pricen sanomaa. Rakenteellinen ratkaisu on todennäköisesti ennen kaikkea pyrkimys koukuttaa 

lukija paketoimalla alkuun jokin kärjistävä väite, mutta ratkaisu itsessään on myös kategorioiden 

käyttöä retorisena keinona. Lainauksessa luodaan kaksi kategoriaa: Vanha (väärä) tapa ja uusi 

(oikea) tapa nähdä laiskuus. 

Toimittaja esittelee Pricen pääteesiksi sen, että laiskuus on todellisuudessa viivyttelyä. Tätä 

pääteesiä vahvistetaan maininnalla:  

”Psykologian alan tutkimuksissa taas on jo vuosikymmeniä tiedetty, että viivyttely ei 

johdu laiskuudesta vaan – niin – mielen sisäisistä esteistä”.  

Tämä on ”tosiasiat puhuvat puolestaan” ja ”konsensuksella vahvistamisen” -retoristen keinojen 

hybridi. Asia esitetään yleistiedollisena ja niin, että se on saavuttanut jo vallitsevan konsensuksen 

alan piireissä. 
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Tätä ”yleistotuutta” vahvistettaan lisäämällä väitteen perään asiantuntijan sitaatti. Sitaatti toimii 

konkreettisen esimerkin retorisena keinona: 

”Mitä tärkeämpi tehtävä ihmiselle on ja mitä enemmän hän siinä haluaa onnistua, 

sitä todennäköisemmin hän alkaa viivytellä sen tekemisessä, Price kirjoittaa.” 

Lukijalle kerrotaan, että mitä merkityksellisempi haaste ihmisellä on edessään, sitä 

todennäköisemmin hän lykkää sen tekemistä. Tämän ajatuksen kautta lukija voi etsiä omasta 

elämästään konkreettisia esimerkkejä, jotka sopivat tähän väitteeseen.  

Konkreettisia esimerkkejä käytetään jutussa myöhemmin useampaankin otteeseen. Keinoa 

käytetään yleensä edellä mainitulla tavalla, jonkin väitteen tukena. Esimerkiksi sen jälkeen, kun 

jutussa listataan mielen esteisiin vaikuttavia seikkoja, kuten stressi tai pelko, vahvistetaan näitä 

mielen esteitä sitaatilla, joka toimii konkreettisena esimerkkinä: 

”Varsinkin vaikealta tuntuvien tehtävien edessä meille muodostuu toimintatapoja, 

jotka näyttävät laiskuudelta. Saatamme pelata kännykällä tai lähteä kaljalle, vaikka 

pitäisi saada työ tehtyä. Näin pakenemme ponnistelua nopeaan mielihyvään”, Pihlaja 

sanoo. 

Tämän tyyppisessä jutussa, jossa jokaisen väite on oikeutettu väittäjän auktoriteetilla, ovat 

konkreettiset esimerkit paikoittain ainoita konkreettisia retorisia keinoja. 

Jutussa luodaan mielenkiintoisesti paitsi konsensusta, myös konfliktia haastateltavien välille. Sen 

jälkeen, kun toinen haastateltava, psykologi Satu Pihlaja, on esitelty jutussa, kertoo toimittaja 

kysyneensä Pihlajalta mielipidettä Pricen mielipiteisiin. Pian kuitenkin juttu käyttää omaa retoriseen 

keinoon luomalla haastateltavien välille pienen konfliktin:  

”Pihlajan mielestä Pricen käsitys laiskuuden ja aikaansaamattomuuden syistä on 

kuitenkin liian kapea”.  

Luomalla juttuun konfliktin toimittaja myös tavallaan etäännyttää jutun omista intresseistä. Jos 

haastateltavilla on erimielisyyksiä, se luo jutusta objektiivisemman kuvan. Tätä konfliktin luonutta 

väitettä vahvistetaan tosiasiat puhuvat puolestaan -retorisella keinolla, kun Pihlaja kertoo ihmisillä 

olevan biologinen vietti laiskotteluun. Argumenttia biologisesta viestistä vahvistetaan 

konkreettisella esimerkillä. 

Jutun lopussa juttu kootaan yhteen, joka samalla toimii alun lupauksen lunastuksena. Toimittaja 

kerää kasaan asiantuntijoiden neuvot. Yksi neuvoista on esimerkiksi: 
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”Pihlaja neuvoo olemaan utelias omaa laiskuuttaan kohtaan ja pohtimaan, miksi 

jonkun asian tekeminen tuntuu niin haastavalta.”   

Juttu alkoi siitä, kuinka laiskuutta ei ole olemassa. Juttu loppuu siihen, kun annetaan neuvoja oman 

laiskuuden voittamiseksi. Jutun sisäiset ristiriidat herättävät kysymyksen: Mikä oli jutun tarkoitus? 

4.2. Analyysi Ylen jutusta 

Ylen intuitiota käsittelevän jutun otsikko ei hirveästi paljasta vielä jutusta, eikä se sisällä 

varsinaisesti mitään keinoja, joilla lukija yritettäisiin vakuuttaa: 

”Ota hetki ajattelemiseen, sillä aivojen tekemiin päätöksiin voi vaikuttaa – "Joudut 

ikään kuin olemaan oma vastustajasi" ” 

 

Se kuitenkin sisältää myös lupauksen siitä, että aivojen tekemiin päätöksiin voi vaikuttaa. Tämä luo 

mielikuvan lukijalle, että juttu antaa neuvoja asian kanssa toimimiseen. Ingressi puolestaan tarjoaa 

jo enemmän koukkua: 

”Ihminen uskoo osaavansa tulkita numeroita ja tilastoja hyvin. Se ei kuitenkaan mene 

niin. Meitä on aika helppo vedättää.” 

Se väittää, ettei ihmiset osaa tulkita numeroita ja tilastoja niin hyvin kuin he ajattelevat. Tätäkään 

väitettä ei tosi pyritä vakuuttelemaan lukijalle sen enempää. 

Jutun alussa käytetään kahta retorista keinoa: Yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttaminen -

keinoa ja tosiasiat puhuvat puolestaan -keinoa. Juttu alkaa tarinanomaisella vertauksella siitä, 

kuinka tuulivoimaloiden ajatellaan olevan vaarallisia sen vuoksi, että ne tappavat Saksassa 100 000 

lintua vuodessa. Heti perään kerrotaan kuitenkin, että koko Euroopassa kuolee noin 90 miljoonaa 

lintua pelkästään ikkunalaseihin. Tämän vertailun kerrotaan olevan esimerkki siitä, kuinka 

ajattelemme joko intuitiivisesti tai tietoisesti, ja samalla toimittaja olettaa, että intuitiivisesti ihmiset 

pitävät 100 000 lintukuolemaa hälyttävänä lukuna. Nokkelan tarinan itsessään ajatellaan 

vakuuttavan lukijan, eli se on yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttamisen retorinen keino. 

Lopun johtopäätös nojaa myös siihen ajatukseen, että lukija hyväksyy toimittajan näkemyksen 

ihmisen ajattelun jaottelusta kahteen eri prosessiin, ja että lukija hyväksyy näiden prosessien 

kuvailun totuudenmukaiseksi: 
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”Mutta tarkkaa lopputulosta sillä ei saa. Niinpä 100 000 tuulivoimaloiden tappamaa 

lintua kuulostaa aivojen automaattisesti prosessoimalla nopealla ajattelulla valtavalta 

määrältä.” 

Toimittaja uskoo tosiasioiden puhuvan puolestaan. 

Väliotsikon jälkeen juttuun tuodaan mukaan asiantuntija. Asiantuntija vahvistaa itse itsensä 

puhujakategorialla, mutta toimittaja myös vahvistaa aikaisemmin kirjoittamaansa asiantuntijan 

lausunnolla, eli luo konsensusta argumentillensa: 

”Intuitio perustuu vaikutelmiin, tietää Turun yliopiston psykologian dosentti Johanna 

Kaakinen.” 

Tämän jälkeen juttu jatkaa intuition ja tietoisen ajattelun vertailua. Intuitiota kuvaillaan 

huonommaksi, mutta välttämättömäksi. Juttu jättää kuitenkin tulkinnanvaraiseksi sen, että onko 

vertailu asiantuntijan vai toimittajansa itsensä tekemää: 

”Siksi meidät on suunniteltu niin, että jättäydymme usein intuition varaan. Intuitiossa 

on parempi teho-hyötysuhde, koska evoluutio suosii kaikkea, mikä säästää energiaa ja 

vaatii vähemmän vaivaa.” 

Seuraavan väliotsikon jälkeen juttu jatkuu samalla linjalla. Mitään sanottua ei varsinaisesti yritetä 

vakuutella lukijalle. Kappaleen alussa kerrotaan: 

”Aivomme ovat muovautuneet niin, että vähän vajavaisillakin tiedoilla saamme 

aikaan kelvollisen lopputuloksen”  

Lopussa puolestaan todetaan: 

”Teemme siis päätelmiä sen perusteella, mitä olemme aiemmin kokeneet.”  

Koko kappale rakentui ikään kuin kehäpäätelmäksi. Aluksi kerrotaan, että puutteellisilla tiedoilla 

saamme aikaan kelvollisen lopputuloksen. Ja lopussa kerrotaan, että päädymme lopputulokseen, 

aikaisempien tietojemme perusteella. Käytännössä sama asia vaan toistuu. Kehäpäätelmän 

vahvistetaan asiantuntijan toteamuksella: 

 ”Johanna Kaakinen muistuttaa, että intuitiolle ei oikein voi mitään.”  

Lopuksi kuitenkin tarjotaan konkreettinen esimerkki kaiken sanotun tueksi:  

”Esimerkiksi Yhdysvalloissa huomattiin aikoinaan, että poliisi ampui herkemmin 

tummaihoisia kohti.” 
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Konkreettisen esimerkin kautta kerrotaan miten intuitiivinen ajattelu voi näkyä käytännössä. 

Monelle lukijalle tummaihoisten ja poliisin väliset ongelmat Yhdysvalloissa on todennäköisesti 

tuttu ilmiö, joten esimerkkiä ei tarvitse epäillä. Esimerkkiin jätetään kuitenkin puuttuvia paloja. 

Siinä ei kerrota kenen havainto, kuka on tutkinut, tai oliko kyseessä edes tutkimus. 

Viimeisen väliotsikon jälkeen juttuun tuodaan mukaan toinen asiantuntija. Asiantuntijan 

auktoriteettia vakuutetaan ei-numeerisella määrällistämisellä, viittaamalla tämän tuoreeseen 

väitöskirjaan, joka liittyy aiheeseen: 

”Aivojen tekemiin päätöksiin voi vaikuttaa, selviää myös psykologian maisteri 

Tuomas Leistin tuoreesta väitöskirjasta.”  

Lopulta juttu tarjoaa vastauksen mystiseen otsikkoon: Kun pysähtyy miettimään, voi intuitiota 

vastaan taistella. 

Kielellisesti Ylen artikkeli on vapaampi kuin esimerkiksi tutkielmassa analysoitu Helsingin 

Sanomien artikkeli. Toimittaja ottaa rohkeammin sanottuja asioita omalle kontolleen ja siteeraa 

vähemmän asiantuntijoita. Jutusta jää ristiriitainen fiilis. Toimittaja ikään kuin olettaa yleisön 

luottavan sanottuihin asioihin, koska ajattelee niiden olevan itsestäänselvyyksiä. Silti saman 

aikaisesti, itsestäänselvyyksiä selitetään paljon. Toimittaja esimerkiksi uskoo yleisön ymmärtävän, 

että ajattelun voi jakaa intuitiiviseen ja tietoiseen, mutta kuitenkin käyttää paljon aikaa intuitiivisen 

ajattelun selittämiseen, ilman että pyrkisi konstruoimaan niistä faktoja retorisilla keinoilla. 

4.3. Analyysi Iltalehden jutusta 

Iltalehden yksinäisyyttä käsittelevän jutun otsikko on myös rakennettu lupauksen ympärille: 

”Miksi mies aloittaa uuden suhteen heti eron jälkeen - tiesitkö, että tämä tapa voi vain 

syventää yksinäisyyttä” 

Lukemalla tämän kyseisen jutun lukija osaa jatkossa olla pahentamatta yksinäisyyttään omilla 

teoillaan. Juttu alkaa yksityiskohdilla ja narratiiveilla vakuuttamisella. Juttu pyrkii kertomaan 

tarinan eron jälkeisestä miehestä, joka havahtuu eron jälkeen sosiaalisen elämänsä köyhyyteen: 

”Avioeron jälkeen mieheltä puuttuu puoliso ja samalla myös paras ystävä. Mies 

saattaa huomata, että hänellä ei ole oikein ketään, johon ottaa yhteyttä.” 

Toimittaja kategorisoi miehen, yleensä, kohtaamaan eron tietyllä tavalla. Juttu olettaa puolison 

olevan aina miehen paras ystävä. Samalla juttu olettaa miehen sosiaalisen elämän olevan köyhää 

ilman puolisoa. Alun väite lopuksi vahvennetaan vetoamalla asiantuntijaan: 
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”Eronneilla keski-ikäisillä miehillä menee kaikkein huonoimmin. Heillä yksinäisyys 

on kaikkein suurinta, sanoo tutkimusjohtaja Osmo Kontula Väestöliitosta.” 

Helsingin Sanomien ja Ylen jutuista poiketen tässä jutussa on psykologian asiantuntijan sijaan 

Väestöliiton tutkimusjohtaja. Juttu syöttää lukijalle kuvauksen miehuudesta, ja olettaa lukijan 

hyväksyvän, että tämä on myös osoitus yksinäisyydestä. Nämä aukot kudotaan yhteen 

vakuuttamalla lukija siitä, että toimittajan tarinan ja asiantuntijan välillä on konsensus.  

Juttu jatkuu ei-numeerisella määrällistämisellä, kertomalla tilastofakta avioeroista: 

”Avioparit eroavat ensimmäisen kerran tilastojen mukaan noin nelikymppisinä.” 

Se, milloin avioparit eroavat ensimmäisen kerran, ei varsinaisesti liity mitenkään aikaisempaan 

juttuun. Mutta lisäämällä juttuun tilastotietoa, luodaan jutusta samalla vakuuttavampi kuva. Faktan 

jälkeen toimittaja jatkaa tarinaa siitä, miten mies tyypillisesti kokee eron. Tämän jälkeen jutussa 

käytetään samaa asiantuntijaa uudestaan:  

”Kontulan mukaan pariskuntien naisilla on usein miehiä tiiviimmät suhteet 

sukulaisiin. Naisilla on työelämässä ja muutenkin enemmän kavereita ja ystäviä kuin 

miehillä. Naisen kaveripariskunnista tulee miehenkin kavereita.” 

Asiantuntijan lausunnolla toimittaja oikeuttaa kategorisointia miehiin ja naisiin. Samalla toimittaja 

myös kuvailee tarkemmin, millainen nainen on. Jutun alkupuoliskolla naisen kategoriaa ei 

varsinaisesti määritelty, vaan se jäi lukijan pääteltäväksi. Jos tyypillinen mies on jotain, oletettavasti 

tyypillinen nainen on sen vastakohta. Tutkimusjohtaja titteli itsessään sisältää sen oletuksen, että 

sen takaa voi tietää millä sukupuolella on tiiviimmät suhteet sukulaisiin, tai kummalla sukupuolella 

on enemmän kavereita. Mutta toisaalta, tutkimusjohtaja tittelinä on melko laaja käsite. 

Juttu jatkaa pitkään samalla kaavalla eteenpäin. Mukana kulkee tarina eronneesta miehestä, jota 

toisinaan verrataan samassa tilanteessa olevaan naiseen. Tarinan faktuaalisuutta konstruoidaan 

yleensä tuomalla mukaan asiantuntijan lausunto, joka vahvistaa sanotun. Välillä myös tarinaa 

esitetään konkreettisen esimerkin muodossa:  

”Jos pariskunnan nainen on se sosiaalisempi, hän on usein myös se, joka järjestelee 

ja ehdottaa yhteisiä tekemisiä ja menemisiä. Nainen ehdottaa miehelle, minne 

mentäisiin ja kenen kanssa iltaa vietettäisiin.”  
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Lukija voi verrata konkreettista esimerkkiä omaan elämäänsä, tai tarkastella tuntemiaan 

parisuhteita. Juttu olettaa, että lukijalta löytyy lähipiiristä parisuhteita, jotka toimivat edellä 

mainitulla tavalla. 

Iltalehden juttu on myös ainoa, joka käyttää kerran metaforaa retorisena keinona:  

”Tuo mies on se Zen Cafén laulussa mainittu, kädet housujen taskuissa kulkeva 

surullinen hahmo, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.” 

Metafora tässä tapauksessa tosin tuskin vakuuttaa lukijaa argumentin pitävyydestä hirveästi. Se 

tosin voi rakentaa toimittajasta kuvaa ”sivistyneenä” yksilönä, joka lisää jutun yleistä 

vakuuttavuutta. 

Jutun loppupuoliskolla tapahtuu käänne, kun mukaan tuodaan toinen asiantuntija. Tietokirjailijana 

ja lääkärinä esiteltävällä asiantuntijalla tuodaan juttun myös aiheen kolikon kääntöpuoli, jolla 

vahvistetaan jutun objektiivisuutta. Asiantuntijoiden välille ei kuitenkaan synny samanlaista 

konfliktia kuin esimerkiksi Helsingin Sanomien jutussa, sillä toinen asiantuntija ei varsinaisesti ole 

jutun kantaa vastaan vaan se pikemminkin tuo sen rinnalle lisätietoa:  

”Kiminkinen muistuttaa, että kaikki yksin asuvat tai muuten ei-parisuhteessa elävät 

miehet eivät ole aina yksinäisiä.” 

Iltalehden juttu on kielenkäytöltään varovaisempaa kuin aikaisemmin esittelemäni Helsingin 

Sanomien ja Ylen jutut. Jutussa lähes kaikkia väitteitä on pehmennetty käyttämällä sanoja kuten: 

voi, saattaa tai välttämättä. Varovaisesti kirjoittaminen vaikuttaa enemmänkin taktiikalta suojautua 

kritiikiltä. Jos mikään ei ole ehdotonta, ei toimittajan tarvitse olla täysin vastuussa. Se on ikään 

oletettuun vasta-argumenttiin varautumista. 

4.4. Journalismin suhde psykokulttuuriin 

Pelkästään olemassaolollaan kaikki analysoimani jutut itsessään tuottavat psykokulttuuria. Jutut 

lähtevät siitä oletuksesta, että ihminen on sekä itsensä herra, että vastustaja. Kuten tutkielmani 

ongelmanasettelussa kuvasin, psykokulttuurisessa maailmassa yksilö on itse vastuussa oman 

elämänsä tarkoituksesta. Sitä ei tarjota valmiiden tapakoodiston tai hierarkian muodossa. Mikäli 

yksilö kohtaa vaikeuksia tämän elämän tarkoituksen löytämiseen, pitää hänen itsensä löytää keinot 

vaikeuksien voittamiseen. Kuten psykokulttuurissa on tyypillistä, keinot muutokseen tarjoavat 

psykologian ammattilaiset. Tämä nokkimisjärjestys kerrotaan joko heti otsikkotasolla, kuten 

Helsingin Sanomien jutussa, tai se selviää pian jutun alun jälkeen. 
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Kuten tutkielman ongelmanasettelussa kuvasin, psykokulttuurille olennaista on arjen 

käsitteellistäminen psykologisilla käsitteillä. Jokainen tutkimani juttu pyrkii vahvistamaan tai 

muokkaamaan arjen käsitteitämme. Helsingin Sanomien juttu tarjoaa uuden näkemyksen 

laiskuudelle, Ylen juttu pyrkii auttamaan lukijoitaan saamaan intuitiivisen ajattelun kuriin ja 

Iltalehti kertoo millainen toiminta yksinäisyydessä saattaa pahentaa yksinäisyyttä. Juttujen 

argumentointi rakentuu näiden päämäärien ympärille, ja täten juttujen retoriikka palvelee tätä 

psykokulttuurin tavoitetta. 

Jutut itsessään myös toistavat psykokulttuurin sisäisen ristiriidan. Kuten tutkielman 

ongelmanasettelussa kuvasin, psykokulttuuri ihailee tunteitaan ymmärtävää ja kunnioittavaa 

spontaania ihmistä. Ihminen ei kuitenkaan voi olla täysin tunteitaan ymmärtävä ja spontaani yksilö, 

jos hän ei käytä arjessaan psykokulttuurin opettamaa säännöstöä. Ilman sanastoa hän ei voi löytää 

itseään, ja sanastoa käyttämällä hän ei voi olla todellisesti spontaani. Kun jutut asettavat 

päämääräkseen jonkin psykologisen käsitteen uudelleenmäärittelyn tai päivittämisen, kuten yllä 

kuvasin, toteuttavat ne tätä psykokulttuurin sisäistä ristiriitaa.  

Juttujen käyttämien retoristen keinojen vahva sidonnaisuus asiantuntijoiden auktoriteettiin on 

osoitus niiden suhteesta psykokulttuuriin. Juttujen pää-ääninä toimivat asiantuntijat. Jos toimittaja 

ottaa roolia jutun sisällä, kuten Ylen jutussa, vahvistetaan tätä asiantuntijoilla. Lopullinen vastuu 

elämän määrittelystä on asiantuntijoilla. Esimerkiksi Ylen jutussa, toimittaja tavallaan nostaa 

itsensä asiantuntijoiden joukkoon. Hän opettaa lukijoita intuitioiden merkitystä, ja vahvistaa 

sanomaansa asiantuntijoiden sitaateilla. 

 

4.5. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Muotoilin ennen tulosten esittelyä tutkimuskysymykseni seuraavasti: 

1. Mitä retorisia keinoja psykologiaa käsittelevissä artikkeleissa käytetään? 

2. Miten keinoilla pyritään vakuuttamaan lukijat? 

3. Miten retoriset keinot suhteutuvat psykokulttuuriin? 

Kaikki tutkimukseeni valitsemat jutut näyttäisivät hyödyntävän melko samanlaisia retorisia keinoja. 

Pääasiallisesti jutut hyödyntävät määrällisesti enemmän argumentin vahvistamiseen liittyviä 

retorisia keinoja. Kaikki jutut hyödyntivät: Tosiasiat puhuvat puolestaan, yksityiskohdilla ja 

narratiiveilla vakuuttaminen sekä numeerinen ja ei-numeerinen määrällistäminen. Iltalehden ja Ylen 



23 

 

jutut hyödyntivät myös kategorioiden käyttöä vakuuttamisen keinona. Eri keinoja tosin 

hyödynnettiin jutuissa eri suhteissa. Esimerkiksi Helsingin Sanomien juttu käytti eniten 

esimerkkejä, Iltalehden juttu puolestaan hyödynsi eniten yksityiskohtia ja narratiiveja. 

Vaikka argumentin esittäjään liittyviä keinoja käytettiin määrällisesti vähemmän, ne olivat 

kuitenkin avainasemassa juttujen kannalta. Jokaista juttua perusteltiin vahvasti puhujakategoriaan 

viitaten. Helsingin Sanomat teki tämän jutuista vahvimmin, nostamalla jutun asiantuntijat 

otsikkotasolle. Asiantuntijoiden auktoriteettiin luotettiin jutuissa niin paljon, ettei esittelyiden 

jälkeen heidän asemaansa tarvinnut hirveästi enää perustella. Tämän vuoksi argumentin esittäjään 

liittyvä keinoja käytettiin vähemmän.  

Yksi tähän kategoriaan liittyvistä retorisista keinoista nousi kuitenkin eri tavalla ylitse muiden: 

konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistaminen. Tätä keinoa käytettiin enemmänkin 

vahvistamaan toimittajan omaa tekstiä, kuin vahvistamaan asiantuntijoiden sitaatteja. Varsinkin 

enemmän tarinallisesti kirjoitetut Iltalehden ja Ylen jutut hyödynsivät tätä retorista keinoa tässä 

mielessä paljon. Jutuissa toistui useasti sellainen kaava, että toimittaja ensin ”väritti” juttua luomalla 

juttuun samaistuttavan henkilön, kuten Iltalehden tapauksessa, tai esimerkkien avulla kuvailemalla 

valittua aihetta, kuten Ylen tapauksessa. ”Värittämisen” jälkeen toimittaja nosti juttuun suoran tai 

epäsuoran sitaatin asiantuntijalta, jolla vahvistettiin aikaisempi tarina. 

Kielellisesti jokainen juttu noudatti omaa tyyliään. Aineiston perusteella on tietenkin mahdotonta 

sanoa, ovatko kielelliset valinnat tiedostamattomia, ja viestivät täten enemmän toimittajan omaa 

kädenjälkeä, vai ovatko ne tiedostettuja valintoja, joilla toimittajat yrittivät viedä juttuaan tiettyyn 

suuntaan. Helsingin Sanomien juttu oli selkeästi hillityin. Siinä toimittaja ikään kuin kirjotti itsensä 

ulos jutusta, laittamalla lähes kaiken asiantuntijoiden ”suuhun”. Ylen juttu puolestaan oli rohkein, 

koska siinä toisinaan jäi lukijalle epäselväksi, onko kirjoitettu toimittajan itsensä, vai haastateltavan 

sanomaa. Iltalehden juttu sen sijaan oli varovaisin, sillä se pyrki jättämään luotuihin totuuksiin 

muihin juttuihin verrattuna enemmän tulkinnanvaraa, kirjoittamalla ne vähemmän ehdottomaan 

muotoon käyttämällä verbejä kuten voi ja saattaa. 

Rakenteeltaan kaikki jutut olivat aika samanlaisia. Jokaisen jutun otsikko tavallaan lupasi lukijan 

elämään muutosta kertomalla, että jutun luettuaan ajattelee jotain psykologista ilmiötä toisin. 

Alkukappaleet olivat kirjoitettu tarinamaisesti, jutun loppupuoliskoilla mukaan tuotiin uudet 

asiantuntijat ja lopussa otsikon lupaus pyrittiin täyttämään. 

Se, että jutut käsittelevät jotain psykologista asianhaaraa, pyrkivät antamaan lukijoille neuvoja 

juttunsa avulla ja neuvot konstruoidaan faktoiksi asiantuntijoiden läsnäololla, on itsessään 
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psykokulttuurissa toimimista. Jokaisen tutkitun jutun lähtökohtana toimii se, että tutkimalla itseään 

psykologisilla termeillä ihminen kehittyy parempaan suuntaan. ”Paremman suunnan” ja keinot 

siihen pääsemiseksi annetaan psykologiaa käsittelevistä tieteistä, ja kolme analysoimaani juttua 

toistavat tätä todellisuutta käyttämällä retorisia keinoja suostutellakseen lukijat juttujen pääajatusten 

taakse.  

5. Pohdinta 

Tämän tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaisin retorisin keinoin psykologiaa käsittelevät 

artikkelit tuottavat psykokulttuuria. Tutkittavaksi valikoitu kolme juttua, joista jokainen on eri 

mediasta. Mediaksi valikoitui kolme valtakunnallista lehteä Suomesta: Helsingin Sanomat, Yle ja 

Iltalehti. Esittelin juttujen käyttämät retoriset keinot, ja analysoin sitä, miten kyseisillä keinoilla 

yritettiin vakuuttaa lukijaa. Kävin läpi juttujen välisiä retorisia eroja ja analysoin sitä, miten keinot 

suhteutuvat psykokulttuurin käsitteeseen. 

Psykokulttuurin käsitteen hyödyntäminen tässä tutkielmassa oli mielekästä, mutta se tuotti omat 

vaikeutensa. Käsite vaikuttaa pintapuolisesti yhteiskuntakritiikiltä, mutta syvemmin perehtyessä sen 

havaitsee olevan vain yhteiskunnan nykytilan kuvaamista. Pelkästään käsitteen ymmärtäminen oli 

itsellenikin vaikeaa, mutta käsitteen perusidean viestiminen tutkielmaan ja käsitteen hyödyntäminen 

tutkielmassa oli vielä vaikeampaa. Lopulta se oli kuitenkin palkitsevaa, ja tekee tutkielmasta 

paremman mitä se olisi ilman. 

Retoriikka-analyysin hyödyntäminen tutkielmassa oli mielenkiintoista, mutta haastavaa. Sitä 

käytetään paljon esimerkiksi poliittisten puheiden tai mielipiteiden analyysiin. Journalismi on 

kuitenkin luonteeltaan usein sellaista, että toimittaja varoo sanomasta itse mitään, ja siirtää vastuun 

väitteistä haastateltaville. Pohdin siis paljon esimerkiksi sitaattien kohdalla sitä, että voiko niitä 

käyttää esimerkkeinä retorisista keinoista. Jouduin myös kamppailemaan sen kanssa, että kenen 

retoriikkaa tässä tutkin, toimittajan vai haastateltavan? Onko sillä analyysin kannalta merkitystä vai 

ei? 

Myös aineiston kerääminen tuotti haasteita. Idea tutkielman aiheeseen syntyi Helsingin Sanomien 

lukijana. Olin pistänyt merkille sen, että Helsingin Sanomissa julkaistaan nykyään paljon 

psykologisia artikkeleita, jotka lähentelevät self-helppiä. Lehdestä olisikin löytynyt varmaan 

kymmeniä tähän sopivia juttuja. Ajattelin sen kuitenkin tuovan lisäarvoa tutkimukselle, mikäli 

vertailisin eri lehden juttuja keskenään, koska jokaisella toimituksella on hieman eri tapansa tehdä 

journalismia. Tämä oli lopulta myös mielestäni hyvä päätös.  
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Itse juttujenkin valitseminen oli hankalaa. Tämän mittaiseen laadulliseen tutkimukseen ei mahdu 

kovin montaa juttua, vaikka tarjontaa olisi ollut enemmän kuin tarpeeksi. Yritin myös valita 

mahdollisimman vertailukelpoisia juttuja, eikä tähän avukseni ollut mitään varsinaista kehystä. 

Juttuja piti vain kaivaa, ja miettiä itse sopisiko ne tähän analyysiin.  

Myös se, että olen tehnyt journalistista työtä ja tiedän mitkä tekijät vaikuttavat käytännön työhön, 

sai minut helposti sympatisoimaan toimittajaa tai miettimään, mikäköhän on ”oikea” syy toimittajan 

tekemiin yksittäisiin valintoihin. Koitin kuitenkin tehdä sen tietoisen linjauksen analyysiini, ettei 

sillä ehkä ole tämän analyysin kannalta merkitystä millainen aikapaine jutulla on ollut tai mitkä 

resurssit on sillä hetkellä ollut käytettävissä. 

Oma ajatukseni tutkielman taustalla oli se, että psykologiaa käsittelevissä jutuissa päästetään ääneen 

melko kritiikittä jokin tietty ajatus, ja tämän ajatuksen avulla annetaan lukijoille neuvoja, jotka 

jäävät melko mitäänsanomattomiksi ja jopa itsestäänselvyyksiksi. Halusin siis pohtia tätä, millä 

tavalla näitä käsityksiä ihmisten toiminnasta ja toiminnan avuksi annettuja neuvoja perustellaan.  

Tutkimuksessa aineisto on hyvin rajallinen, eikä siten voi antaa täsmällistä kuvaa siitä, miten 

journalismissa suhtaudutaan psykologiaan. Tutkielmani ei kuitenkaan ole merkityksetön, koska sen 

avulla voi katsoa tarkemmin, miten psykologiasta journalismissa kirjoitetaan. Sen kautta voi myös 

miettiä sitä, millä tavalla psykologiasta voisi kirjoittaa tulevaisuudessa. Koska aiheena psykologia 

on niin laaja, ja sen alle mahtuu monia erilaisia juttutyyppejä, olisi mielenkiintoista nähdä laajempi 

tutkimus, jossa analysoitaisiin laajemmassa mittakaavassa juttujen retorisia keinoja. Isommalle 

tutkimukselle toisi myös lisäarvoa eri juttutyyppien ymmärtäminen ja niiden vertailu keskenään. 
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